
 

 

 

 

 

  תרומת הדשן

 . בכל יום תורמין את המזבח בקריאת הגבר, או סמוך לו, בין לפניו בין לאחריו: משנהכ' א'( )

 . )הלילה(בחצות  יום הכיפוריםוב

 . )מסוף שליש ראשון של הלילה(אשונה וברגלים מאשמורה הר

י )שהביאו קרבנותיהם כדעד שהייתה עזרה מלאה מישראל  )ברגלים(קריאת הגבר מגעת  )שעת(ולא הייתה 

 .להקריבם מיד אחר תמיד של שחר(

 . ןלא יחזיר, ואין מועלין בה ,לאחר חצות .יחזיר ומועלין בהן ,שפקעו מעל גבי המזבח, קודם חצותהתם: אברים  תנן

 מנא הני מילי? 

הא כיצד? חלקהו, חציו  2,'כל הלילה והרים'וכתוב אחד אומר  1,'כל הלילה והקטיר'אמר רב: כתוב אחד אומר 

 3להקטרה וחציו להרמה.

רב כהנא: בכל יום תורמין את המזבח בקריאת הגבר או סמוך לו בין מלפניו בין מלאחריו, וביום  מתיב
 רה הראשונה.הכפורים מחצות, וברגלים מאשמו

 4יא, היכי מקדמינן?ואי סלקא דעתך מחצות דאורייתא ה )כ' ב'(

ה"ממשמע שנאמר ( וחצות דעושה עיכול באיברים שמשלה בהן האור, מהכא נפקא) 5אלא אמר רבי יוחנן: ְילָּ ל ַהל ַ ", כ ָּ

ֶֹּקר"איני יודע שהוא  ֶֹּקר" ? ומה תלמוד לומר"ַעד ַהב    6לה.קרו של ליוקר לבותן ב"? ַעד ַהב 

הלכך, בכל יום תורמין את המזבח בקריאת הגבר או סמוך לו בין מלפניו בין מלאחריו, סגיא. ביום הכפורים, 
נן מאשמורת עבדי ,ים, דנפישי ישראל ונפישי קרבנותעבדינן מחצות. וברגל ,דולדאיכא חולשא דכהן ג

 מישראל.   לא היתה קריאת הגבר מגעת עד שהיתה עזרה מלאה ,הראשונה. כדקתני טעמא

                                                
ַח ב: "ו, , פר' צו,ויקרא . 1 ְזב ֵּ ִ ה ַעל ַהמ  ְקדָּ ה ַעל מוֹּ עֹּלָּ הִהוא הָּ ְילָּ ל ַהל ַ וֹּ  כ ָּ ו ַקד ב  ַח ת  ְזב ֵּ ִ ׁש ַהמ  ֶֹּקר ְואֵּ כל הלילה מצוה להיות על  ,אלמא." ַעד ַהב 

 ואפילו מה שעל המוקד אם פקע. ,בריםיאלמא, כל ליליא הויא הקטרת א .מוקדה
רוֹּ ג: "ו, , פר' צו,ויקרא . 2 ש ָּ ׁש ַעל ב ְ י ַבד ִיְלב ַ וֹּ ַבד ו ִמְכְנסֵּ ן ִמד  ֹּהֵּ ַבׁש ַהכ  ןְולָּ ֶ ש  ְזב ֵּ  ְוֵהִרים ֶאת ַהד ֶ ִ ה ַעל ַהמ  עֹּלָּ ׁש ֶאת הָּ אֵּ ֹּאַכל הָּ ר ת  ֶצל ֲאׁשֶ מוֹּ אֵּ ַח ְוש ָּ

חַ  ְזב ֵּ ִ  רש"י. , וקרי בשר העולה דשן משמשלה בו האור, וכשר להרימו.כל הלילה הוא חשיב כעיכול ,אלמא. דסמיך ליה לההוא קרא." ַהמ 
. עיכולמא חצות משויא ליה אלמחצות ולהלן קרוי דשן,  ,וחציו להרמה. שאינו עיכול, ואם פקעו צריך להחזיר להקטיר ,להקטרהחציו  . 3

 רש"י.
 רש"י. אלמא אין חצי הראשון כשר לכך. ,אפילו דשן המעוכל יפה, והא אמרת חציו להרמה . 4
הכשר כל הלילה בין להקטרה שאין מעוכלין, בין להרמה אם יש דשן  ,אלא הכי דריש הכתוב. לא תימא חציו לכך וחציו לכך . 5

 .מעוכל
וכיון שלא נתן זמן  .קר אחר, לומר שאין צריך להקטיר מן השכמה ואילךותוב בו בבוקרו של לילה הוא עלות השחר, ונתן לך הכ . 6

קבעו חכמים זמנה, הכל לפי שעה, בכל יום דלא נפישי  ,הלכך, הואיל וכל הלילה כשר להרמה .על כרחך הוא חצות לילה ,קרובאותו ב
 רש"י. בקרות הגבר סגי. ,קרבנות ורב להם היום

 ת”בעזהשי
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 מאי "קריאת הגבר"? )ומברר(

 . )מכריז הממונה על הכרוז ואומר עמדו כהנים לעבודתכם(רב אמר: קרא גברא 

 . )שהוא זמן מוקדם יותר(שילא אמר: קרא תרנגולא  רבי

 שיטות הראשונים

ם " הרמב"ם: כתב תרומת הדשןמצות  ל יוֹּ כָּ ַח ב ְ ְזב ֵּ ִ ַעל ַהמ  ן מֵּ ׁשֶ ַמת ַהד ֶ א  ִמְצוַ  -ֲהרָּ נ ֶ ה, ׁשֶ ן"ת ֲעש ֵּ ׁשֶ ִרים ֶאת ַהד ֶ , ְוִהיא ַמר: "ְוהֵּ

ה. ֻהנ ָּ ת כ ְ דוֹּ ֲעבוֹּ ה מֵּ דָּ  7"..ֲעבוֹּ

ְרִמין" הרמב"ם: כתב תרומת הדשן מצות איך נעשית וֹּ יַצד ת  ה ֶאת ...  ?כ ֵּ ַח, ו ְמַפנ ֶ ְזב ֵּ ִ ֶלה ְלרֹּאׁש ַהמ  ה, ְועוֹּ ְחת ָּ ַ ל ֶאת ַהמ  טֵּ ְונוֹּ
לִ  חָּ ֶרץ.ַהג ֶ אָּ ה לָּ ד ְלַמט ָּ רֵּ ׁש, ְויוֹּ אֵּ ב הָּ לֵּ לו  ב ְ ְתַאכ ְ נ ִ ִלים ׁשֶ חָּ ֶתה ִמן ַהג ֶ ְך, ְוחוֹּ ילָּ ְך ְוהֵּ ילָּ ֶרץ  ים הֵּ אָּ ְך ב ָּ ן, ו ְמַהל ֵּ פוֹּ יו ַלצ ָּ נָּ ָּ ְך פ  פֵּ ְוהוֹּ

ה ַעל תָּ חָּ ִלים ׁשֶ חָּ ר ֶאת ַהג ֶ בֵּ ן, ְוצוֹּ פוֹּ י ַהצ ָּ ֵּ ַלפ  ת כ ְ וֹּ ר ַאמ  מוֹּ ֶעש ֶ ֶבׁש כ ְ ִחים,  ְלִמְזַרח ַהכ ֶ ה ְטפָּ לׁשָּ ֶבׁש ׁשְ ק ִמן ַהכ ֶ חוֹּ ה, רָּ ָּ ִרְצפ  י הָּ ב ֵּ ג ַ
ְחת ָּ  ַ מ  ֶתה ב ַ חוֹּ ה זוֹּ ׁשֶ ה. ַוֲחִתי ָּ רָּ נוֹּ ְ ִניִמי ְוַהמ  ְ ַח ַהפ  ְזב ֵּ ִ ו ן ַהמ  ף ְוִדׁש  עוֹּ ְתִנין ֻמְרַאת הָּ וֹּ נ  ם ׁשֶ קוֹּ ָּ מ  ַח ב ַ ְזב ֵּ ִ ֶצל ַהמ  ה אֵּ ָּ ִרְצפ  ִריד לָּ  -ה ו מוֹּ

כָּ  ל ְ ה ׁשֶ ְצוָּ ִ ם.ִהיא ַהמ   9גחלים.כתבו דקאי א תוספותו 8מצות הרמת הדשן, מעיכול בשר העולה.כתב, ד א"וריטב "ל יוֹּ

, רבי יוחנן פליג אדרב, וסבירא ליה דכל הלילה קאי אהקטרה, וקאי ותוספות )כאן( רש"יפירוש ל: זמן תרומת הדשן
, דרבי יוחנן רש"יים פירש ובזבח אהרמה. דכל הלילה כשר להקטרה כשאין דשן, וכשר להרמה אם יש דשן מעוכל.

. וגבי הרמה, מקרא )איברים שלא התעכלו( . מיהו, היינו דווקא בשריריחציו להקטרה וחציו להרמה 10מתרץ לקראי כרב,

, שלא רי"דוכן פסק  .ת משכימין כל מה שירצו לפי הצורךלהיו ,ולא מסרן הכתוב אלא לחכמים 11אחרינא נפקא לן,

ְרִמין " כתב, הרמב"םו 12איר מזרח שהוא בוקרו של לילה, אלא קודם לכן.יקטיר עד הבוקר ממש, דהיינו ה וֹּ ַתי ת  מָּ אֵּ

ם  ל יוֹּ כָּ ן? ב ְ ׁשֶ ַחר. -ַהד ֶ ַ ו ד ַהׁש  ֲעֶלה ַעמ  י ַ ֶ ִלים  13ִמׁש  ְרגָּ ו ִרים  -ו בָּ פ  ם ַהכ ִ ה. ו ְביוֹּ ְילָּ ל ַ ל ַ ן ׁשֶ ִליׁש ַאֲחרוֹּ ְ ה. -ִמׁש  ְילָּ ת ַהל ַ ֲחצוֹּ   14"מֵּ

 

                                                
 מידין ומוספין ב,י(.מקורות: רמב"ם )הל' ת . 7
 .וחתה מן המעוכלות וירד ,נטל מחתה של כסף ועלה לראש המזבח ופנה הגחלים אילך ואילך ,וכן שנינו במסכת תמיד )כ"ח ב'( . 8

וכן בכל הסוגיא  .'להוהרים את הדשן אשר תאכל האש את העו'דאאיברי עולה המעוכלים קאי, שנאמר  ,פירש רבינו חיים כהן ז"לו
 א."יטבר דהכא מוכחא.

ו ב', "זבחים פ; תוספות )כ' א', ד"ה אברים (.במידין ומוספין ב,ירמב"ם )הל' ת :מקורותש. "עייוא, "שנה הביא דברי הריטבמף והכס . 9
 .(ןתריטב"א )כ' ב', ד"ה . (וה וחצי"ד

 אמר רבי יוחנן'. 'אלאולא גורסים  . 10
 .ומוקמינן ליה בהרמה ,תן בקר לבקרו של לילה 'עד בקר'דכתיב  . 11
 ,ביום הכיפורים י.מקרות הגבר או סמוך בין מלפניו בין מלאחריו סג ,בכל יום :לפי צורך שעה יעשו ,ולא פירש במה יקדים, והילכך . 12

  . רי"ד.נהועבדינן ממשמרת הראש ,דנפישי ישראל ונפישי קרבנות ,ברגלים .עבדינן בחצות ,גדולדאיכא חולשא דכהן 
וכתב ב'ליקוטי הלכות', דלכולי עלמא הוא זמן מועט קודם עלות השחר, כדמוכח בזבחים )כ' א'(. ומה שכתב הרמב"ם 'עמוד השחר',  . 13

 בפירושו בפ"א דמסכת תמיד. הוא לאו דווקא, אלא רצה לומר סמוך לו. ושכן כתב בהדיא
(. תוספות )כ' ב', ד"ה אלא(. רמב"ם )הל' תמידין ומוספין ב,יא(. רי"ד ר יוחנן"אמקורות: רש"י )כ' ב', ד"ה אלא; זבחים פ"ו ב', ד"ה  . 14

 )פסקיו, כ' ב', ד"ה מנה"מ(.

 ת”בעזהשי

 "אפתש אייר יט
 כ'| דף:  א| פרק:  יומאמסכת: 



 

 

 

 

 

 

שהיא עבודת לילה, אינה  ,דאפילו תרומת הדשן ,ותוספות ישניםתוספות דעת  :ןעושה עבודת תרומת הדש איזה כהן

שתרומת הדשן, , רמב"ןדעת וכן  15, שאת תרומת הדשן היה עושה כהן הדיוט.א"ריבדעת ו .כהן גדולכשירה אלא ב

 16.ואינו בכהן גדוללילה, הכיפורים, אלא עבודת הואיל וכשר קודם חצות, אינו עבודת יום 

ׁש אֵּ " רמב"םה בתכ: איברים שפקעו מעל המזבח ָּ ֶהן ַממ  ׁש ב ָּ ַח: ִאם יֵּ ְזב ֵּ ִ ַעל ַהמ  ְקעו  מֵּ ָּ פ  ִרים ׁשֶ ת  -בָּ ְקעו  ַאַחר ֲחצוֹּ ָּ ו  פ  ֲאִפל 
ְזב ֵּ  ִ ה ַעל ַהמ  ְקדָּ ַמר: "ַעל מוֹּ א  נ ֶ ה ַיֲחִזיר, ׁשֶ ְילָּ ה"ַהל ַ ְילָּ ל ַהל ַ ׁש ַח כ ָּ ָּ ֶהן ַממ  ין ב ָּ ת לֹּא יַ  -; ְוִאם אֵּ ְקעו  קֶֹּדם ֲחצוֹּ ָּ ו  פ  ֲחִזיר. ֲאִפל 

ת  ְקעו : קֶֹּדם ֲחצוֹּ ץ, ו פָּ עֵּ יֶהן כ ָּ ַבׁש ֲעלֵּ ר ְויָּ ש ָּ ְך ַהב ָּ רֵּ ת  -ִנְתחָּ   17"לֹּא ַיֲחִזיר. -ַיֲחִזיר; ְלַאַחר ֲחצוֹּ

 

                                                
הדשן, היינו שהיה פייס לתרומת ומה גדול, עבדינן מחצות'. ם חולשא דכהן 'משו מדגרסינן גדול עושה אותה,כהן שדייקו תוספות  . 15

 ש."יי, עם חולשא דכהן''משו :ן גדול', אלאפירש דלא גרסינן 'כהא "ריבו בכל יום.
 .(ף"א ברי אמלחמות, )ן "מבר .(ום חולשאשמד"ה תו)כ' ב',  א"וריב תוספות ישנים, תוספות :מקורות . 16
 .)מעשה הקרבנות ו,ג(ם "רמב :קורותמ .ש"עיי, לעיל כדעת רש"י ם"בירא ליה לרמבמבואר דסדבפירוש 'הר המוריה', כתב  . 17
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